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Η
επιτυχημένη
εφαρμογή
του
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της
Γραμματείας
της
Επιτροπής
των
Περιφερειών και της Γραμματείας της
Ένωσης Δήμων κατά το έτος 2006,
ώθησε τις δύο πλευρές να προωθήσουν
την υπογραφή ενός νέου Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας για το 2007.
Το
νέο
Πρωτόκολλο
υπεγράφη
στις
Βρυξέλλες στις 24 Ιανουαρίου 2007 από τον
Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθω
Γερμανό και το Γενικό Γραμματέα της
Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) Gerhard
Stahl και ρυθμίζει μεταξύ άλλων τους όρους
συνεργασίας των δύο πλευρών σε μια σειρά
από θέματα όπως:

• τη συμμετοχή της Ένωσης Δήμων στο
διάλογο που διεξάγεται μεταξύ
του
Προέδρου
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και
των
Εθνικών
Ενώσεων Τ.Α.
• την παροχή προς την ΕτΠ
εμπειρογνομοσύνης και απόψεων για
θέματα Τοπικών Αρχών της Κύπρου
• την
καλύτερη
παρακολούθηση
της
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας
• τη βελτίωση του συντονισμού των διαύλων
επικοινωνίας (ιστοσελίδες, ενημερωτικά
δελτία) και την αύξηση των δυνατοτήτων
αμοιβαίας συμμετοχής σε διασκέψεις που
οργανώνουν
οι
δύο
οργανισμοί
(συνέχεια στη σελίδα 2).

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το τελευταίο διάστημα επανήλθε στην επιφάνεια η ανάγκη για αναθεώρηση της
Πολεοδομικής Νομοθεσίας λόγω της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην έκδοση
πολεοδομικών αδειών από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Είναι φανερό ότι όλοι οι
εμπλεκόμενοι και επηρεαζόμενοι Φορείς συμφωνούν ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν μπορεί
να συνεχιστεί και ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για ουσιαστική αναθεώρηση του
συστήματος έκδοσης πολεοδομικών αδειών.
Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει ταχθεί προ πολλού υπέρ της ουσιαστικής αναθεώρησης της
πολεοδομικής νομοθεσίας, αλλά και του όλου συστήματος που διέπει την αδειοδότηση των
αναπτύξεων, διότι έχει διαπιστωθεί εδώ και αρκετό καιρό ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί
στρεβλώσεις και ιδιαίτερα μεγάλες καθυστερήσεις. Και αυτό γιατί οι διαδικασίες και η
λειτουργία του συστήματος στηρίζονται σε μία νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε πριν από 35
χρόνια και η οποία, παρά τα πολλά «μπαλώματα», αποδεικνύεται ανεπαρκής να αντιμετωπίσει
τις σύγχρονες ανάγκες της Κυπριακής Οικονομίας και Κοινωνίας. Είναι για αυτό το λόγο που
πριν δύο χρόνια η Ένωση προχώρησε και στη σύσταση Ειδικής Ομάδας Εργασίας στην οποία
συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, η οποία κατέληξε σε συγκεκριμένες θέσεις και
συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν σε Ειδική Ημερίδα που έγινε πέρυσι στο Συνεδριακό
Κέντρο.
Αν επιχειρούσε κάποιος να επισημάνει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν το
νέο σύστημα, θα αναφέρετο σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις που αυτό παρουσίασε
κενά και αδυναμίες και θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία που πρέπει να
χαρακτηρίζουν αυτή την επιβαλλόμενη μεγάλη αλλαγή είναι η αποκέντρωση, η διαφάνεια, η
απλοποίηση και αντικειμενικότητα στις διαδικασίες και βέβαια η ταχύτητα, στοιχεία τα οποία
είναι όντως άτονα και πολύ αδύνατα στο υφιστάμενο σύστημα, με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται οι σημερινές στρεβλώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις και ότι αυτό εμπεριέχει.
Δ.Ν.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1). Συγκεκριμένα,
με τη συμφωνία θεσμοθετείται η δυνατότητα
της Ένωσης Δήμων να συμβάλει στο έργο της
ΕτΠ με την ενίσχυση των επιτροπών της κατά
την παροχή συνδρομής στους εισηγητές και
βοηθώντας
στην
παρακολούθηση
της
εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας,
ενώ η Γραμματεία της ΕτΠ συμφωνεί να
συμπεριλάβει την Ένωση Δήμων μεταξύ των
Εθνικών Ενώσεων οι οποίες προσκαλούνται
να συμμετέχουν στον τακτικό διαρθρωμένο
διάλογο που διεξάγεται μεταξύ του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών
Ενώσεων των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών.
Οι
Γραμματείς
των
δύο
οργανισμών
αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να
συνεχίσουν τα θετικά βήματα για τη βελτίωση
του συντονισμού των διαύλων επικοινωνίας
και την αύξηση των δυνατοτήτων αμοιβαίας
συμμετοχής σε διασκέψεις και συνεδρίες που
οργανώνουν οι δύο οργανισμοί.
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Η ανανέωση της συμφωνίας για το 2007
αποτελεί δείγμα της ικανοποίησης των δύο
πλευρών για την έως τώρα συνεργασία τους,
καθώς και της κοινής τους επιθυμίας να
αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους
στους προαναφερθέντες τομείς, αναμένεται δε
να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για την
Αυτοδιοίκηση της Κύπρου.

Πολιτική Συνοχής 2007–2013
Επιχειρησιακά Προγράμματα
Το Γραφείο Προγραμματισμού διοργάνωσε
στις 11 Ιανουαρίου ενημερωτική ημερίδα για
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τα οποία
καθορίζουν
τις
προτεραιότητες
για
χρηματοδότηση έργων στη χώρα μας στα
πλαίσια της πολιτικής συνοχής και των
διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007
– 2013.
Η πολιτική συνοχής για την Κύπρο προνοεί
μεταξύ άλλων και την αναζωογόνηση αστικών
περιοχών και των περιοχών της υπαίθρου. Για
το σκοπό αυτό θα διατεθεί περίπου το 17.4%
του όλου ποσού για την προσεχή επταετία
(118,3εκ. Ευρώ).
Το ποσό αυτό θα επικεντρωθεί σε στόχους
όπως τη βελτίωση της ελκυστικότητας των
αστικών περιοχών, την ανάδειξη αστικών
πόρων, τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών
όπως επίσης και τη δημιουργία βιώσιμου
συστήματος δημόσιων μεταφορών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα πλαίσια της
νέας συνεργασίας προγραμματίζονται για τον
Απρίλιο του 2007 δύο σεμινάρια που θα
διοργανωθούν από κοινού στην Κύπρο και για
τα οποία η ΕτΠ θα αναλάβει την κάθοδο
έμπειρων ομιλητών. Το πρώτο αφορά τη
συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά δρώμενα
και το δεύτερο τις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα για την εκτέλεση δημοτικών
έργων.
Το αρχικό Πρωτόκολλο που είχε υπογραφεί
στις 9 Σεπτεμβρίου 2005 μεταξύ του Γενικού
Γραμματέα της ΕτΠ Gerhard Stahl και του
Γραμματέα της Ένωσης Δήμων Κύπρου Άθου
Γερμανού ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό
έγγραφο που βοήθησε σημαντικά στην
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο
οργανισμών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
ήταν η πρώτη που υπογράφηκε μεταξύ της
ΕτΠ και μιας Εθνικής Ένωσης Τοπικών
Αρχών.
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Στην ύπαιθρο θα χρηματοδοτηθούν επίσης
έργα που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της
προσβασιμότητας και ελκυστικότητας των
περιοχών της υπαίθρου.
Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, τα οποία δεν
έχουν εκδοθεί ακόμα σαν ολοκληρωμένα
έγγραφα, θα καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής
των έργων βάση χωρικών και θεματικών
παρεμβάσεων οι οποίες θα οδηγούν στους πιο
πάνω αναφερόμενους στόχους.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου
Υπεύθυνος Έκδοσης: Άθως Γερμανός
Υπεύθυνος Ύλης: Φάνης Παντελογιάννης
Συνδρομές και Επικοινωνία:
http://www.ucm.org.cy/
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Εκλογική Γ.Σ. Ένωσης
Δήμων Κύπρου
Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων
για εκλογή νέου Προέδρου και νέας
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης θα
πραγματοποιηθεί
την
Πέμπτη
22
Φεβρουαρίου 2007, σύμφωνα με τις
σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού της
Ένωσης Δήμων.
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
Καταστατικό της Ένωσης Δήμων, η Γενική
Συνέλευση θα εκλέξει σε δύο ξεχωριστές
ψηφοφορίες τον Πρόεδρο και δέκα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα οποία
εκλέγονται με το σύστημα της απλής
αναλογικής. Ο Πρόεδρος και τα δέκα μέλη
της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα
εκλεγούν θα αποτελούν τη νέα ενδεκαμελή
Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης για τη
δημοτική περίοδο 2007-2011.

Παγκύπρια συλλογική
σύμβαση υπαλλήλων Δήμων
Μέσα στα πλαίσια της Μικτής Συμβουλευτικής
Επιτροπής Προσωπικού Ένωσης Δήμων Συντεχνιών, έχει αποφασιστεί η δημιουργία
Προσχεδίου μιας Παγκύπριας Συλλογικής
Σύμβασης για το Υπαλληλικό προσωπικό των
Δήμων. Το Προσχέδιο ήδη έχει ετοιμαστεί και
συζητηθεί με τις Συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ και
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
και
έχει
κατά
αρχή
συμφωνηθεί το περιεχόμενό της.
Ένα από τα Παραρτήματα της Παγκύπριας
συλλογικής σύμβασης θα είναι και τα
ομοιόμορφα Σχέδια Υπηρεσίας τα οποία
προωθούνται παράλληλα από την Ένωση
Δήμων, σε συνεργασία με τα αρμόδια
Υπουργεία και τις Συντεχνίες του προσωπικού
των Δήμων.
Η πολιτική αυτή, θα θέσει τις βάσεις για μια
μελλοντική κοινή
Παγκύπρια συλλογική
σύμβαση με κοινούς όρους υπηρεσίας και
ωφελήματα για όλους τους υπαλλήλους των
Δήμων ανεξάρτητα σε ποιο Δήμο εργάζονται.
Παράλληλα θα απαλλάξει τους Δήμους, τις
Συντεχνίες και τους αρμόδιους Κρατικούς
Λειτουργούς, από πολλές και πολύμηνες
διαβουλεύσεις, καθότι οι διαπραγματεύσεις θα
γίνονται
σε
Παγκύπριο
επίπεδο.
Το
σημαντικότερο όμως θα είναι η νέα
κουλτούρα που θα επιφέρει ευρύτερα στα
εργασιακά θέματα των Δήμων.
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Ημερίδα Ενημέρωσης νέων
Δημάρχων και Δημοτικών
Συμβούλων
Πραγματοποιείται
την
Πέμπτη
15
Φεβρουαρίου 2007 στο Συνεδριακό Κέντρο
στη Λευκωσία, στα πλαίσια της προσπάθειας
της Ένωσης Δήμων για καλύτερη και
πληρέστερη ενημέρωση των νέων Δημάρχων
και
Δημοτικών
Συμβούλων,
Ημερίδα
Ενημέρωσης για θέματα που αφορούν τη
λειτουργία των Δήμων και τα καθήκοντα των
νέων Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.
Τα θέματα που θα παρουσιαστούν
Ημερίδα είναι τα πιο κάτω:

στην

•

Ο περί Δήμων Νόμος

•

Δήμοι και Περιβάλλον

•

Δημοτικοί Προϋπολογισμοί και
Λογαριασμοί

•

Ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμοί
Τοπικών Αρχών

•

Αδειοδότηση Αναπτύξεων (Πολεοδομικές
και Οικονομικές Αδειες)

•

Διαδικασίες Προσφορών στους Δήμους

•

Διαρθρωτικά Ταμεία, Ευρωπαϊκά
Προγράμματα και Κονδύλια για τους
Δήμους για την περίοδο 2007-2013

Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
Ημερίδα μπορούν να αποστείλλουν στην
Ενωση Δήμων το ειδικό έντυπο συμμετοχής
που μπορούν να προμηθευτούν από τα
Γραφεία της Ενωσης Δήμων.

Πρώτη συνεδρία Επιτροπής
Κατεχόμενων Δήμων
Πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2007
υπό την προεδρία του Δημάρχου Αμμοχώστου
κ. Αλέξη Γαλανού, η πρώτη συνεδρία της
Επιτροπής
Κατεχόμενων
Δήμων,
που
λειτουργεί στα πλαίσια της Ενωσης Δήμων.
Στην πρώτη αυτή συνεδρία, που υπήρξε
καθόλα επιτυχής, ανταλλάγηκαν απόψεις και
λήφθηκαν αποφάσεις σε ότι αφορά τη
συντονισμένη αντιμετώπιση κοινών θεμάτων
και προβλημάτων των Κατεχόμενων Δήμων
και τη συνεργασία των Δήμων αυτών στα
πλαίσια της Ένωσης Δήμων.
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Ενοποίηση των δανείων των
Δήμων χωρίς κυβερνητική
εγγύηση
Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία της
αναδιάρθρωσης του χρέους των Δήμων που
φέρει κυβερνητική εγγύηση, η οποία ξεκίνησε
περί τα μέσα του έτους 2005, έχει
ολοκληρωθεί.
Όσον αφορά τα υφιστάμενα δάνεια των
Δήμων τα οποία δεν εξασφαλίστηκαν με
κυβερνητική εγγύηση, το αίτημα της Ένωσης
Δήμων
για
συμπερίληψή
τους
στο
ενοποιημένο δάνειο με κυβερνητική εγγύηση
δεν έγινε δεκτό.
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Η Επιτροπή θεωρεί ότι μια πολιτική με
ευρύτατο πεδίο εφαρμογής θα είχε ως
αποτέλεσμα το μέγιστο όφελος για τη
δημόσια υγεία. Τέλος, η Επιτροπή επιζητεί
απόψεις ως προς την πολιτική επιλογή η
οποία θα είναι η πλέον κατάλληλη για την
επίτευξη χώρων απαλλαγμένων από τον
καπνό: καμία αλλαγή από την ισχύουσα
κατάσταση, εθελοντικά μέτρα, συντονισμός
και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ
κρατών μελών, σύσταση της Επιτροπής ή του
Συμβουλίου ή δεσμευτική νομοθεσία της ΕΕ.
Τα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη
και η κοινωνία των πολιτών καλούνται να
υποβάλουν τα σχόλιά τους σχετικά με την
Πράσινη Βίβλο έως την 1η Μαΐου 2007. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή θα αναλύσει τις
απαντήσεις και θα συντάξει έκθεση με τα
κύρια πορίσματα των διαβουλεύσεων, πριν να
μελετήσει
το
ενδεχόμενο
περαιτέρω
ενεργειών.
Οι
πέντε
επιλογές
που
παρουσιάζονται προς συζήτηση στην Πράσινη
Βίβλο είναι οι ακόλουθες:

Η Ένωση Δήμων μετά από αίτημα των Δήμων
εξετάζει την περίπτωση για ενοποίηση και
αναχρηματοδότηση των δανείων που δε
φέρουν
κυβερνητική
εγγύηση
προς
εξασφάλιση
ευνοϊκότερων
όρων
αποπληρωμής και μετά τη λήψη σχετικής
απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της
αλλαγή
από
την
ισχύουσα
Ένωσης πιθανόν να προχωρήσει με διαδικασία • Καμιά
κατάσταση: ενώ η σημερινή τάση για
προσφορών το συντομότερο.
χώρους χωρίς καπνό στα κράτη μέλη
πιθανόν να συνεχισθεί, η πρόοδος θα ήταν
Διαβούλευση για το κάπνισμα
ανομοιογενής
και
θα
μπορούσε
να
σε δημόσιους χώρους
αναμένεται ότι αυτή είναι η λιγότερο
αποτελεσματική πολιτική επιλογή.
Η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε στις 30 Ιανουαρίου • Εθελοντικά μέτρα: ενώ η αυτορρύθμιση σε
Πράσινη Βίβλο, με τίτλο «Για μια Ευρώπη
ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσε να είναι
απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές
ταχύτερη και πιο εύκαμπτη, τα στοιχεία από
επιλογές σε επίπεδο ΕΕ», με σκοπό την
τα κράτη μέλη δείχνουν ότι οι εθελοντικές
εκκίνηση μιας ευρείας δημόσιας διαβούλευσης
συμφωνίες στον τομέα αυτό δεν ήσαν
σχετικά με την ανεύρεση του καλύτερου
αποτελεσματικές.
τρόπου για την προώθηση των χώρων χωρίς • Ανοικτή μέθοδος συντονισμού: Η επιδίωξη
καπνό στην ΕΕ.
της σύγκλισης των εθνικών νομοθεσιών
κατά
του
καπνίσματος
μέσω
Η Πράσινη Βίβλος
κατευθυντήριων γραμμών, στόχων και
εξετάζει
τα
ανταλλαγών βέλτιστης πρακτικής είναι μια
υγειονομικά
και
άλλη
δυνατότητα,
όμως
η
οικονομικά βάρη που έχουν σχέση με το
αποτελεσματικότητά της θα εξαρτώταν από
παθητικό κάπνισμα, τις δημόσιες ενισχύσεις
την πίεση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων
για την απαγόρευση του καπνίσματος και τα
μερών.
μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα σε • Σύσταση της Επιτροπής ή του Συμβουλίου:
εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ.
μια τέτοια σύσταση δεν θα είχε δεσμευτική
ισχύ, αλλά θα τοποθετούσε το θέμα στο
Ζητούνται απόψεις σχετικά με το πεδίο
πολιτικό
θεματολόγιο.
Η
εφαρμογής
των
μέτρων
για
την
αποτελεσματικότητά της θα εξαρτώταν από
καταπολέμηση του παθητικού καπνίσματος.
τις απαιτήσεις ελέγχου και ορισμένα κράτη
Αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα
μέλη ενδεχομένως θα επέλεγαν να μην
μειονεκτήματα μέτρων με διαφορετικό πεδίο
προβούν σε καμία ενέργεια.
εφαρμογής, όπως η γενική απαγόρευση του • Δεσμευτική νομοθεσία: αυτή θα μπορούσε
καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς
να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους και θα
δημόσιους
χώρους
και
οι
εξαιρέσεις
επέβαλε ένα συγκρίσιμο, διαφανές και
διαφόρων τύπων (π.χ. για εστιατόρια/μπαρ).
εκτελέσιμο επίπεδο προστασίας από τον
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καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον σε
ολόκληρη την ΕΕ. Όμως, αυτός δρόμος
φαίνεται μακρύς με τελικό αποτέλεσμα που
είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
Από άποψη πεδίου εφαρμογής, η Πράσινη
Βίβλος
της
Επιτροπής
καταλήγει
στο
συμπέρασμα
ότι
μια
πολιτική
γενικής
απαγόρευσης του καπνίσματος θα σήμαινε
μέγιστο όφελος για την υγεία όλων, ενώ τα
στοιχεία από όλο τον κόσμο δείχνουν ότι αυτή
η επιλογή είναι βιώσιμη και εφαρμόσιμη.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιθυμητό επίπεδο
συμμετοχής της ΕΕ στην προώθηση της
νομοθεσίας
για
την
απαγόρευση
του
καπνίσματος είναι ανοικτό θέμα, και συνδέεται
επίσης με τις εξελίξεις στα κράτη μέλη: Όλα
τα κράτη μέλη διαθέτουν σήμερα κάποια
μορφή
ρύθμισης
που
αποσκοπεί
στον
περιορισμό της παθητικής έκθεσης στον
καπνό του τσιγάρου και στις βλαβερές
συνέπειές της για την υγεία.
Το πεδίο εφαρμογής και ο χαρακτήρας των
ρυθμίσεων αυτών ποικίλλουν. Απαγορεύσεις
του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς
δημόσιους
χώρους
και
στους
χώρους
εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μπαρ
και των εστιατορίων, ισχύουν στην Ιρλανδία
και τη Σκωτία, ενώ το υπόλοιπο του ΗΒ θα
έχει επίσης θέσει σε ισχύ τέτοιες διατάξεις έως
το καλοκαίρι.
Η Σουηδία, η Ιταλία και η Μάλτα διαθέτουν
νομοθεσία
για
την
απαγόρευση
του
καπνίσματος
που
προβλέπει
ειδικούς
στεγανούς χώρους καπνίσματος με χωριστά
συστήματα εξαερισμού, η Γαλλία θα επιβάλει
παρόμοια μέτρα το προσεχές έτος και η
Εσθονία και η Φινλανδία τον Ιούνιο του 2007.
Το Βέλγιο, η Λιθουανία, η Ισπανία, η Κύπρος,
η Σλοβενία και οι Κάτω Χώρες προβλέπουν
εξαιρέσεις διαφόρων ειδών για τον τομέα της
φιλοξενίας ξενοδοχεία/εστιατόρια/καφενεία).
Τα περισσότερα κράτη μέλη απαγορεύουν ή
θέτουν υπό περιορισμό το κάπνισμα στους
κυριότερους δημόσιους χώρους, όπως τα
νοσοκομεία, τα κτίρια σχολείων και κρατικών
υπηρεσιών, τα θέατρα, τους κινηματογράφους
και τα μέσα των δημοσίων συγκοινωνιών.
Σε επίπεδο ΕΕ, το θέμα του περιβάλλοντος
χωρίς καπνό έχει αντιμετωπιστεί με μη
δεσμευτικά ψηφίσματα και συστάσεις. Για
περισσότερες
πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants
/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την
αειφόρο ενέργεια
Τα οικολογικά κτίρια, η εξοικονόμηση
ενέργειας, οι καθαρές αστικές συγκοινωνίες
και
οι
ανανεώσιμες
πηγές
ενέργειας
βρίσκονται στο προσκήνιο της πρώτης
ευρωπαϊκής εβδομάδας για την αειφόρο
ενέργεια (29 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου),
με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο
Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ισπανία.
Η Εβδομάδα θα επικεντρωθεί επίσης στην
αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και
στην
ανάπτυξη
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας, όπως η βιομάζα, η αιολική και η
ηλιακή ενέργεια.

Η εκδήλωση είναι μία πρωτοβουλία της
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με
τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η Επιτροπή
φιλοδοξεί να καθιερώσει την Εβδομάδα για
την Αειφόρο Ενέργεια ως ένα ετήσιο γεγονός
που θα δίνει την ευκαιρία για συζήτηση των
σχετικών θεμάτων σε όλη την Ευρώπη.
Η αειφόρος ανάπτυξη κατέχει εξέχουσα θέση
στις διάφορες πολιτικές της ΕΕ, ενώ η
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η
καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα
προς συζήτηση θέματά της. Για περισσότερες
πληροφορίες: http://www.eusew.eu/index.cfm
Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της
Ένωσης Δήμων Κύπρου εκδίδεται μόνο
σε ηλεκτρονική μορφή. Εάν μέχρι τώρα
δεν έχετε προσθέσει την ηλεκτρονική
σας διεύθυνση στη λίστα παραληπτών
των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, μπορείτε να το
κάνετε μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.ucm.org.cy/GR/Documen
ts/Document_List.aspx?DocumentCate
goryCode=01
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Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα 2007

την περιοχή της Λορένης στη Γαλλία και τις
περιοχές Rhineland-Palatinate και Saarland
στη Γερμανία.

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας αποτελεί πρωτοβουλία της
Μελίνας Μερκούρη και ανάγεται στο 1985.
Έκτοτε, κάθε χρόνο μια χώρα φέρει τον τίτλο
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Έτσι, ο θεσμός φέτος θα αποτελέσει
διασυνοριακό γεγονός, το οποίο θα προσφέρει
μια καλή ευκαιρία συνεργασίας μεταξύ των
χωρών
που
περιτριγυρίζουν
το
Λουξεμβούργο,
θα
ενθαρρύνει
την
κινητικότητα
και
θα
εξαλείψει
τα
γλωσσολογικά και πολιτιστικά εμπόδια που
παρουσιάζονται κατά καιρούς. Περίπου 500
πολιτιστικά γεγονότα είναι στο πρόγραμμα.

Το 1999, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
κατάρτισαν έναν κατάλογο, ο οποίος αναφέρει
με χρονολογική σειρά τα κράτη μέλη από τα
οποία θα προέρθει η εκάστοτε πολιτιστική
πρωτεύουσα. Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο
θεσμό το 2017 μαζί με τη Δανία.
Η επιλογή γίνεται ως εξής: μια κριτική
επιτροπή που περιλαμβάνει οχτώ άτομα (δύο
εκ των οποίων ορίζει το Κοινοβούλιο), των
οποίων η ανεξαρτησία είναι αποδεδειγμένη,
αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων πόλεων
και στέλνει μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να στείλει τη
γνώμη του στην Επιτροπή σχετικά με μια
υποψηφιότητα. Τέλος, το Συμβούλιο, ύστερα
από πρόταση της Επιτροπής, η οποία λαμβάνει
υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου, καθορίζει
επισήμως
την
Ευρωπαϊκή
Πολιτιστική
Πρωτεύουσα.
Φέτος, το Λουξεμβούργο και η ρουμανική
πόλη Σιμπίου λαμβάνουν τη σκυτάλη από την
Πάτρα (Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το
2006). Το Λουξεμβούργο είναι η πρώτη πόλη,
η οποία φέρει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για δεύτερη φορά
(ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα και το 1995).

Η πολιτιστική συμπρωτεύουσα για φέτος είναι
η ρουμανική πόλη Σιμπίου, γνωστή και ως
"Hermannstadt" στα γερμανικά, η οποία
υπάρχει εδώ και οχτώ
αιώνες. Όταν έθεσε την
υποψηφιότητά
της
το
2004, η Ρουμανία δεν
ήταν ακόμη κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέμα που διάλεξε η Σιμπίου είναι «Πόλη
του Πολιτισμού-Πόλη των Πολιτισμών», αφού
ο διαπολιτισμικός χαρακτήρας της πόλης είναι
διάχυτος: αν και το 95% του πληθυσμού της
αποτελείται από Ρουμάνους, φιλοξενεί τη
μεγαλύτερη γερμανική κοινότητα, καθώς και
μια σημαντική μειονότητα Ούγγρων.
Οι τρεις αυτοί
μικρότερες
Σλοβάκων, και
στην πόλη έναν

πολιτισμοί συνυπάρχουν με
μειονότητες
Αθίγγανων,
Ουκρανών και προσδίδουν
ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου μάλιστα, ο
ερχομός του νέου έτους γιορτάστηκε σε
κλίμα χορών
και
πυροτεχνημάτων,
που
σηματοδότησαν την ένταξη της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη του
προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
2007.
Το 2008 πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι οι
πόλεις Liverpool στην Αγγλία και Stavanger
στη Νορβηγία. Το 2009, πολλά έργα που
άπτονται της αρχιτεκτονικής, της λογοτεχνίας,
της κινητικότητας, διαφόρων θεαμάτων, κ.ά.
θα πραγματοποιηθούν στην πόλη Linz στην
Αυστρία και Vilnius στη Λιθουανία.

Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα είναι
διαφορετικά,
καθώς
η
Πολιτιστική
Πρωτεύουσα για το 2007 περιλαμβάνει εκτός
από όλο το δουκάτο του Λουξεμβούργου, τη
γαλλική και γερμανική κοινότητα του Βελγίου,
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Σύνοδος Ολομέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Οι
ευρωβουλευτές
συναντήθηκαν
στο
Στρασβούργο
το
τετραήμερο
15-18
Ιανουαρίου, στα πλαίσια της Συνόδου
Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, ο απερχόμενος
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.
Josep Borrell, εκφώνησε ομιλία ενώπιον των
ευρωβουλευτών κάνοντας απολογισμό της
θητείας του. Ο κ. Borrell καλωσόρισε επίσης
τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου, από τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία, χώρες οι οποίες
εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του
2007.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι με την ένταξη της
Βουλγαρίας
και
της
Ρουμανίας
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, 53 νέοι ευρωβουλευτές
προστέθηκαν στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

01/2007

εργαστεί για μια ενωμένη Ευρώπη στην οποία
όλα τα έθνη, μικρά και μεγάλα, θα κατέχουν
σημαντική θέση. Επεσήμανε επίσης ότι «η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο σεβασμός του
δικαίου και η αλληλεγγύη των λαών της
Ευρώπης θα αποτελέσουν τις αρχές της
θητείας του».
Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια
της Συνόδου Ολομέλειας, η Γερμανίδα
Καγκελάριος κα Angela Merkel παρουσίασε
στους ευρωβουλευτές το πρόγραμμα της
γερμανικής προεδρίας για το 1ο εξάμηνο του
2007.
Η Καγκελάριος εξέφρασε την προσήλωσή της
στις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η ανοχή και η
ποικιλομορφία και έθεσε ως προτεραιότητά
της τη δρομολόγηση ενός χάρτη πορείας για
το ευρωσύνταγμα.

Τα 18 νέα μέλη από τη Βουλγαρία και τα 35
από τη Ρουμανία προστέθηκαν στα 732
υπάρχοντα· έτσι, το Κοινοβούλιο αριθμεί
σήμερα
785
ευρωβουλευτές,
που
αντιπροσωπεύουν συνολικά 177 πολιτικά
κόμματα.
Να σημειωθεί ότι οι Βούλγαροι και Ρουμάνοι
ευρωβουλευτές διορίστηκαν από τα εθνικά
τους κοινοβούλια, αλλά σε λίγους μήνες οι
δύο χώρες θα διεξαγάγουν εκλογές και έτσι οι
πολίτες τους θα έχουν την ευκαιρία να
εκλέξουν άμεσα τους αντιπροσώπους τους
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου η Ολομέλεια
εξέλεξε το νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αλλά και 14 Αντιπροέδρους, η
πρώτη εκ των οποίων είναι η Ελληνίδα Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Η εκλογή των 6
Κοσμητόρων σφράγισε μια μέρα αφιερωμένη
στις εκλογές της ηγεσίας του Κοινοβουλίου
για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.
Νέος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
εκλέχτηκε ο Γερμανός Hans-Gert Pöttering, ο
οποίος από τον πρώτο γύρο κιόλας έλαβε την
απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων (450 από τις
689 έγκυρες ψήφους).
Στην πρώτη ομιλία που εκφώνησε
Πρόεδρος, ο κ. Pöttering υποσχέθηκε να

ως

Την τελευταία ημέρα, η Ολομέλεια συζήτησε
για
θέματα
όπως
οι
σιδηροδρομικές
συγκοινωνίες, η οδική ασφάλεια, η εξαγωγή
όπλων, η θανατική
ποινή
Βουλγάρων
νοσοκόμων και Παλαιστίνιου γιατρού στη
Λιβύη και η Ισότητα των φύλων:
Ο αριθμός των γυναικών ευρωβουλευτών έχει
αυξηθεί σταθερά με το χρόνο (από 17.5% το
1979, 30,3% το 2004 και 30,45% με την
ένταξη των Βουλγάρων και Ρουμάνων
ευρωβουλευτών). Ωστόσο, στο εσωτερικό της
διοίκησης του Κοινοβουλίου, οι γυναίκες που
κατέχουν υψηλές θέσεις δεν είναι αρκετές.
Για το λόγο αυτό έκθεση της Σλοβάκας
ευρωβουλευτού Anna Záborská σχετικά με
την ισότητα των ανδρών και των γυναικών
στις
εργασίες
των
κοινοβουλευτικών
επιτροπών κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να λάβει ειδικά μέτρα για τη βελτίωση αυτής
της κατάστασης.
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Τα πέμπτα γενέθλια του Ευρώ
Το ευρώ εισήχθη ως ενιαίο νόμισμα έντεκα
κρατών μελών της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου
1999. Δύο χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου
2001, η Ελλάδα έγινε το δωδέκατο μέλος της
λεγόμενης ευρωζώνης.
Στην καθημερινή ζωή, το μείζον αυτό γεγονός
πέρασε
κάπως
απαρατήρητο
αφού
οι
καταναλωτές στις 12 αυτές χώρες συνέχισαν
να χρησιμοποιούν τα εθνικά χαρτονομίσματα
και κέρματα για τις πληρωμές τους.
Μέχρι τα τέλη του 2001, το ευρώ μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί μόνο σε λογιστική μορφή,
δηλαδή για επιταγές ή τραπεζικά εμβάσματα
σε ευρώ, αν και λίγοι έκαναν αρχικά χρήση
αυτής της δυνατότητας.

01/2007

χρησιμοποιείται για πληρωμές και/ή για
καταθέσεις,
καθώς
και
σε
πολλούς
τουριστικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον
κόσμο έχουν εξοικειωθεί με το ενιαίο νόμισμα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ποσοστό μεταξύ
10% και 20% της συνολικής αξίας των
χαρτονομισμάτων ευρώ που κυκλοφορούν
βρίσκεται εκτός της ζώνης ευρώ.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι από την 1η
Ιανουαρίου 2007 η Σλοβενία έγινε η δέκατη
τρίτη χώρα που συμμετέχει στη ζώνη του
ευρώ και παράλληλα η πρώτη από τις δέκα
χώρες που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου
2004 η οποία υιοθέτησε το κοινό νόμισμα.
Το ευρώ αντικατέστησε το τόλαρ Σλοβενίας
με τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 1
ευρώ = 239,640 τόλαρ Σλοβενίας.
Το Συμβούλιο ενθάρρυνε τη Σλοβενία να
συνεχίσει τις κατάλληλες πολιτικές ώστε να
εξασφαλίσει όλα τα οφέλη που προσφέρει το
ευρώ,
ειδικότερα
όσον
αφορά
τη
δημοσιονομική
αυστηρότητα,
τη
δομική
μεταρρύθμιση και την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας της.

Από την 1η Ιανουαρίου 2002, κυκλοφόρησαν
τα χαρτονομίσματα και κέρματα σε ευρώ, και
το ευρώ έγινε απτή πραγματικότητα για πάνω
από 300 εκατομμύρια κατοίκους της ζώνης
ευρώ, οι οποίοι πραγματοποιούν συνολικά
περίπου 300 δισεκατομμύρια συναλλαγές
λιανικών πληρωμών το χρόνο, πάνω από το
80% των οποίων γίνεται με μετρητά.
Μετά από μια ομαλή και προσεκτικά
προετοιμασμένη μετάβαση, η συνολική αξία
των
κυκλοφορούντων
χαρτονομισμάτων
σχεδόν
τριπλασιάστηκε
(από
221
δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο 2002 σε
595 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του
2006), ενώ για τα κέρματα η αύξηση ήταν πιο
συγκρατημένη (από 13 δισεκατομμύρια ευρώ
Ιανουαρίου
2002
σε
17,6
την
1η
δισεκατομμύρια).
Οι πολίτες στις γειτονικές χώρες ή περιφέρειες
και κυρίως εκείνες όπου το ευρώ
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Μετά την τελευταία έκθεση της Επιτροπής
σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για
την υιοθέτηση του ευρώ, η Σλοβενία
πραγματοποίησε περαιτέρω πρόοδο, ιδίως για
τη μετάβαση στο ευρώ όσον αφορά τα
μετρητά:
δόθηκαν
ικανοποιητικές
πληροφορίες για τη διάθεση του ευρώ σε
τράπεζες και λιανοπωλητές πριν από την
πρώτη ημέρα κυκλοφορίας (ο λεγόμενος
προκαταρκτικός εφοδιασμός και ο περαιτέρω
εφοδιασμός),
ενώ
προγραμματίστηκε
λεπτομερώς η μετατροπή των μηχανημάτων
αυτόματης ανάληψης μετρητών.
Επίσης, τα πιστωτικά ιδρύματα συμφώνησαν
να ανοίξουν 42 υποκαταστήματα σε όλη τη
χώρα την 1η και 2η Ιανουαρίου έτσι ώστε να
διευκολυνθεί η μετατροπή των τόλαρ σε
ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα δώδεκα άλλα κράτη της
Ευρώπης των 27 που έχουν θέσει σε
κυκλοφορία το ευρώ είναι τα εξής: Βέλγιο,
Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία,
Ιταλία,
Λουξεμβούργο,
Ολλανδία,
Πορτογαλία, Αυστρία και Φινλανδία. Όπως
είναι γνωστό
το επόμενο μέλος
της
ευρωζώνης θα είναι η Κύπρος.
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Ευρωπαϊκό Έτος ίσων
ευκαιριών 2007
Το Ευρωπαϊκό Έτος ίσων ευκαιριών για όλους
- 2007, η έναρξη του οποίου κηρύχθηκε στο
Βερολίνο στις 30 Ιανουαρίου στην πρώτη
σύνοδο κορυφής για την ισότητα, άνοιξε στο
κοινό το νέο δικτυακό του τόπο και
δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας
της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των
διακρίσεων.
Η έρευνα υπογραμμίζει ότι η γνώση της
ύπαρξης νόμων κατά των διακρίσεων (με
βάση το φύλο, την εθνότητα ή τη φυλετική
καταγωγή,
την
ηλικία,
το
σεξουαλικό
προσανατολισμό, την αναπηρία, τη θρησκεία
ή τις πεποιθήσεις) εξακολουθεί να είναι
σχετικά χαμηλή στην ΕΕ -μόνο το ένα τρίτο
των πολιτών ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τα
δικαιώματά τους σε περίπτωση που πέσουν
θύματα διακρίσεων ή παρενόχλησης.

01/2007

Εντούτοις, το βασικό μήνυμα είναι ότι οι
Ευρωπαίοι αισθάνονται ότι οι διακρίσεις
εξακολουθούν
να
είναι
ευρύτατα
διαδεδομένες (64%) στη χώρα τους και ότι
είναι έτοιμοι να αλλάξουν αυτή την
κατάσταση.
Ενδεικτικά, η μεγάλη πλειονότητα των
Ευρωπαίων πιστεύουν ότι το να είναι κανείς
ανάπηρος (79%), Ρόμα (77%), ηλικίας άνω
των 50 ετών (69%) ή να έχει διαφορετική
εθνοτική
καταγωγή
(62%)
αποτελεί
μειονέκτημα στην κοινωνία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq
/index.cfm

Ευρωπ. Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου 2008
Με πρόσφατη απόφαση, το έτος 2008
κηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού
Διαλόγου», προκειμένου να συμβάλει στην
παρουσίαση και την προβολή διαρκούς
διαδικασίας διαπολιτισμικού διαλόγου, η οποία
θα συνεχιστεί και πέρα από το συγκεκριμένο
έτος. Γενικός στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους
Διαπολιτισμικού Διαλόγου είναι η συμβολή
στα εξής:

Ως εκ τούτου, οι κύριοι στόχοι του
Ευρωπαϊκού Έτους θα είναι να ενημερωθούν • προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως
οι πολίτες για το δικαίωμά τους όσον αφορά
διαδικασίας με την οποία όλοι όσοι ζουν
την απουσία διακρίσεων και την ίση
στην ΕΕ μπορούν να βελτιώσουν την
μεταχείριση, την προώθηση των ίσων
ικανότητά τους να αντεπεξέρχονται σε ένα
ευκαιριών για όλους και την προβολή των
πιο ανοικτό αλλά και πιο πολύπλοκο
πλεονεκτημάτων της πολυμορφίας.
πολιτιστικό περιβάλλον, όπου, στα διάφορα
κράτη μέλη καθώς και εντός του εκάστοτε
Προκειμένου να ενημερώσει όλους τους
κράτους
μέλους,
συνυπάρχουν
πολίτες, η εκστρατεία θα είναι αποκεντρωμένη
διαφορετικές πολιτιστικές ταυτότητες και
σε
μεγάλο
βαθμό,
με
εκατοντάδες
πεποιθήσεις,
δραστηριότητες
οι
οποίες
θα
πραγματοποιηθούν σε τοπικό, περιφερειακό • προβολή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως
και εθνικό επίπεδο.
ευκαιρίας για όσους ζουν στην ΕΕ να
αποκομίζουν όφελος από μια δυναμική και
διαφοροποιημένη
κοινωνία
και
να
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν ενέργειες
συνεισφέρουν σε αυτήν, όχι μόνο στην
όπως η απονομή βραβείων πολυμορφίας και
Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο,
εργασίας για τις ιδιωτικές και δημόσιες
εταιρείες οι οποίες καταβάλλουν πράγματι
προσπάθειες για την καταπολέμηση των • ευαισθητοποίηση όλων όσων ζουν στην ΕΕ,
ιδίως των νέων, για τη σημασία της
διακρίσεων,
η
διεξαγωγή
γραπτών
ανάπτυξης ενεργού ευρωπαϊκής ιδιότητας
διαγωνισμών στα σχολεία με θέμα το σεβασμό
του πολίτη που είναι ανοικτή στον κόσμο,
και την ανοχή και η κατάρτιση σχετικά με
σέβεται την πολιτιστική ποικιλομορφία και
ζητήματα καταπολέμησης των διακρίσεων για
βασίζεται σε αξίες που είναι κοινές στην ΕΕ,
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της
Συνθήκης ΕΕ και στον Χάρτη των
Οι απαντήσεις στην έρευνα ποικίλλουν σε
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του ανθρώπου.
μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών.
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Εγκρίθηκε ο χάρτης περιφ.
ενισχύσεων για την Κύπρο
Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σύμφωνα με
τους κανόνες της συνθήκης EK περί κρατικών
ενισχύσεων, τους χάρτες περιφερειακών
ενισχύσεων για την περίοδο 2007-2013 για
την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων ορίζει τις
περιοχές ενός κράτους μέλους που είναι
επιλέξιμες για εθνικές επενδυτικές ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα προς μεγάλες
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους κανόνες της
συνθήκης ΕΚ περί κρατικών ενισχύσεων,
καθώς και τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα
των εν λόγω ενισχύσεων στις επιλέξιμες
περιοχές.
Η
έγκριση
του
χάρτη
περιφερειακών
ενισχύσεων αποτελεί προϋπόθεση για την
εξασφάλιση της συνέχειας της περιφερειακής
πολιτικής και των προγραμμάτων των
διαρθρωτικών ταμείων από τον Ιανουάριο του
2007, δεδομένου ότι όλοι οι προηγούμενοι
χάρτες έπαυσαν να ισχύουν στις 31/12/2006.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να
χορηγήσουν καμία περιφερειακή ενίσχυση
στην επικράτειά τους, έως ότου εγκριθεί ο
χάρτης αυτός από την Επιτροπή.
Ειδικότερα για την Κύπρο, περιοχές στις
οποίες κατοικεί το 50% του πληθυσμού της
Κύπρου
παραμένουν
επιλέξιμες
για
περιφερειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου
87 παράγραφος 3 στοιχείο γ), με ανώτατη
ένταση ενίσχυσης 15% για όλη την περίοδο
2007-2013. Περιοχές στις οποίες κατοικεί ένα
επιπλέον 15,88% του πληθυσμού θα είναι
επιλέξιμες για μεταβατική περίοδο δύο ετών
με ανώτατη ένταση ενίσχυσης 10%.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/comm/competition/state
_aid/regional_aid/regional_aid.html
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Νέα Δημοτική Περίοδος
Η νέα Δημοτική Περίοδος έχει ξεκινήσει από
την 1η Ιανουαρίου του 2007. Ως γνωστόν,
βάσει των αποτελεσμάτων των Δημοτικών
Εκλογών της 17ης Δεκεμβίου οι 33 Δήμαρχοι
της Κύπρου για την περίοδο 2007-2011 είναι
οι ακόλουθοι:

ΔΗΜΟΙ
Λευκωσίας
Στροβόλου
Αγ. Δομετίου
Αγλαντζιάς
Λακατάμιας
Λατσιών
Εγκωμης
Ιδάλιο
Λεμεσού
Μέσα Γειτονιά
Αγ. Αθανάσιος
Κάτω
Πολεμίδια
Γερμασόγειας
Λάρνακας
Αραδίππου
Αθηένου
Πάνω
Λευκάρων
Πάφος
Πόλης
Χρυσοχούς
Γεροσκήπου
Πέγειας
Παραλιμνίου
Αγία Νάπα
Δερύνειας
*Αμμοχώστου
*Κερύνειας
*Μόρφου
*Λύσης
*Λαπήθου
*Κυθρέας
*Καραβά
*Λευκονοίκου
*Ακανθού

ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Ελένη Μαύρου
Σάββας Ηλιοφώτου
Ανδρέας Χατζηλοϊζου
Ανδρέας Πέτρου
Λουκάς Ιατρού
Παναγιώτης
Κυπριανού
Νίκος Παυλίδης
Λεόντιος Καλλένος
Ανδρέας Χρίστου
Χρίστος Μέσης
Κυριάκος Χατζηττοφής
Γεώργιος Γεωργίου

ΝΕ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΝΕ
ΝΕ

Ανδρέας Γαβριηλίδης
Ανδρέας Μωυσέως
Χριστάκης Λιπέρης
Σπύρος Παπουής
Ανδρέας Σώσειλος

ΝΕ
ΕΠ
ΕΠ
ΝΕ
ΝΕ

Σάββας Βέργας
Αγγελος Γεωργίου

ΝΕ
ΕΠ

Τάσος Κούζουπος
Νεόφυτος Ακουρσιώτης
Ανδρέας Ευαγγέλου
Αντώνης Τσόκκος
Ανδρέας Σιαπάνης
Αλέξης Γαλανός
Μαρία Ιωάννου
Χαράλαμπος Πίττας
Ανδρέας Ττοφιάς
Αθως Ελευθερίου
Μιχαλάκης Σάββα
Ιωάννης Παπαϊωάννου
Μιχάλης Πήλικος
Σάββας Σαββίδης

ΕΠ
ΕΠ
ΝΕ
ΝΕ
ΕΠ
ΝΕ
ΝΕ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ
ΝΕ

ΕΠ
ΝΕ
ΝΕ
ΕΠ
ΕΠ
ΕΠ

NE: Εκλέγηκε για πρώτη φορά
ΕΠ: Επανεκλέγηκε
*Οι Δήμοι αυτοί βρίσκονται υπό τουρκική στρατιωτική
κατοχή από το 1974.
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Διάσκεψη κορυφής νέων στη Eπικοινωνία με τη Γραμματεία
της Ένωσης Δήμων Κύπρου
Ρώμη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, σε στενή συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, διοργανώνουν
στη Ρώμη από 24 έως 25 Μαρτίου την πρώτη
Διάσκεψη κορυφής νέων της ΕΕ με θέμα «Η
Ευρώπη σου – το μέλλον σου».
Διακόσιοι νέοι από όλες τις χώρες της ΕΕ και
από διάφορες κοινωνικές ομάδες θα λάβουν
μέρος στη διάσκεψη κορυφής για να
συζητήσουν τι είδους Ευρώπη θα ήθελαν για
τα προσεχή 50 χρόνια.
Η διάσκεψη κορυφής των νέων θα διεξαχθεί
εκ παραλλήλου με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
του Βερολίνου, όπου οι αρχηγοί κρατών και
κυβερνήσεων
θα
εκδώσουν
πολιτική
διακήρυξη στην οποία θα καθορίζονται οι αξίες
και οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Άθως Γερμανός
Τηλ.: 22 445170, germanos@ucm.org.cy
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

• Χρίστος Χατζηγιάγκου
•
•
•
•
•
•
•

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της διάσκεψης,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις Βρυξέλλες,
από 18 έως 20 Ιανουαρίου, προκειμένου να
ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις και η δημόσια
συζήτηση.

Νομικός Βοηθός / Βοηθός Γραμματέας
Τηλ.: 22 445231, hadjiyiangou@ucm.org.cy
Σωτηρία Κοκκίνου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445233, kokkinou@ucm.org.cy
Κάλια Μαρτίδη
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445232, martides@ucm.org.cy
Γιαννάκης Χατζηδημητρίου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445234, hadjidemetriou@ucm.org.cy
Δέσποινα Παντελίδου
Λειτουργός Ένωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445239, pantelidou@ucm.org.cy
Λένα Μαχλουζαρίδη
Λειτουργός Ενωσης Δήμων
Τηλ.: 22 445235, machlouzarides@ucm.org.cy
Φανούριος Παντελογιάννης
Υπεύθυνος Γραφείου Βρυξελλών
Τηλ.: 003225005687, fp@ucm.org.cy
Ροζμαρί Στρεβινιώτη
Συντονίστρια της Κυπριακής Αντιπροσωπείας
στην Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ.: 003227357794, rs@ucm.org.cy

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Στην προπαρασκευαστική αυτή συνάντηση • Μαρία Μελετίου
Λειτουργός Γραμματειακών και Λογιστικών
συμμετείχαν αντιπρόσωποι των νέων από τα
Υπηρεσιών
κράτη μέλη, οι οποίοι θα συντάξουν τα προς
Τηλ.: 22 445236, meletiou@ucm.org.cy
συζήτηση έγγραφα.
• Εύη Σώζου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Πρόκειται να εξεταστούν τα ακόλουθα έξι
Τηλ.: 22 445170, sozou@ucm.org.cy
θέματα: το μέλλον της Συνθήκης της ΕΕ, το
κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, η βιώσιμη • Έλενα Κυριάκου
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
ανάπτυξη, ο ρόλος της Ενωμένης Ευρώπης
Τηλ.: 22 445238, kyriacou@ucm.org.cy
μέσα σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η
δημοκρατία και η κοινωνία των πολιτών, η • Τασούλλα Μαραθοβουνιώτου
νεολαία και η εκπαίδευση.
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός
Τηλ.: 22 445240, tgeorgiou@ucm.org.cy
Για περισσότερες πληροφορίες:
• Νεκτάριος Μαυρουδής
http://www.youthforum.org/youthsummit.htm
Βοηθός Γραφείου
και:
Τηλ.:22 445237
http://europa.eu/50/index_el.htm
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
• Ένωση Δήμων Κύπρου
Τηλ: +357 22 445170
Φαξ: +357 22 677230
e-mail: endeky@cytanet.com.cy
http://www.ucm.org.cy/
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: +32 2 500 5687 - 8
Φαξ: +32 2 500 5689
e-mail: brussels@ucm.org.cy
• Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου της
Κυπριακής Δημοκρατίας
http://www.cyprus.gov.cy
• Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ
Τηλ: +32 2 735 9015 / 2 741 6745
Φαξ: +32 2 735 7948
e-mail: be.cydelegation.eu@mfa.gov.cy
• Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της
Ευρώπης.
Τηλ: + 33 1 44 50 59 59
Φαξ: + 33 1 44 50 59 60
Γραφείο Βρυξελλών
Τηλ: + 32 2 511 74 77
Φαξ: + 32 2 511 09 49
E-mail : cemr@ccre.org
http://www.ccre.org/
• Κονγκρέσσο των Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της
Ευρώπης
Τηλ: +33 3 88 41 20 00
http://www.coe.int/t/Congress/default_en.asp

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή
http://europa.eu/index_el.htm
• Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής στην
Κύπρο
Τηλ: +357 22817770
Φαξ: +357 22768926
e- mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int
http://www.delcyp.cec.eu.int/gr/index.html

• Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
• Επίσημη Εφημερίδα

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=el

• Σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
http://europa.eu/scadplus/scad_el.htm
• Δίκτυο πληροφόρησης για την ΕΕ

http://ec.europa.eu/europedirect/index_el.htm

• Ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.iue.it/ECArchives/EN/Index.shtml

• Το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
• Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
http://curia.eu.int/el/index.htm
• Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
http://eesc.europa.eu/index_el.asp
• Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/e
l/default.htm
• ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/i
ndex_en.htm
• Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_el.htm

• ΓΔ Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή

http://ec.europa.eu/comm/health/index_el.htm

• Ευρωπαϊκά Προγράμματα
http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
• Αναζήτηση προσφορών ΕΕ
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/fr
ame12.pl
• Αδελφοποιήσεις Πόλεων
http://ec.europa.eu/towntwinning/index_el.html

• Ιστορία των Ευρωκυπριακών σχέσεων
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/arc
h_countries/cyprus/index.htm
• Ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
http://ec.europa.eu/comm/enlargement/tur
key/index.htm
• Ευρωμεσογειακή συνεργασία - MEDA
http://ec.europa.eu/comm/external_relatio
ns/euromed/meda.htm

• Επιτροπή των Περιφερειών
Τηλ: + 32 2 282 2211
Φαξ: + 32 2 282 2325
http://www.cor.europa.eu/el/index.htm
• Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
http://www.europarl.europa.eu/
Γραφεία Κύπρου
Τηλ: +357 22 46 06 94
Φαξ: +357 22 76 77 33
e-mail: epnicosia@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/nicosia/
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